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Kindje wiegen
1e Kerstdag, 11.00 uur Heilig Hart kerk.
Gezocht:
Wij zijn op zoek naar kinderen die
mee willen spelen in het
kerstverhaal.
Het kerstverhaal wordt gespeeld voor en door
kinderen. Heb je zin om een (klein) rolletje te spelen in
dit verhaal?
Zou jij willen helpen?! We gaan een paar keer oefenen
en het is niet moeilijk.
Ben je enthousiast en vind je het leuk om mee te
doen?
Stuur zo spoedig mogelijk een mail naar:
ronnie-cindy@planet.nl
Werkgroep kindje wiegen

Actie tegen hongersnood

In de groepen 3 t/m 8 werken we aan het IPC thema
‘We zijn wat we eten’. Bij de internationale lessen gaat
het daarbij onder andere over hongersnood en
droogte in sommige delen van de wereld.
Hoewel het voor velen een ver-van-mijn-bed-show is,
willen we de kinderen graag leren dat iedereen op

zijn/haar eigen manier iets kan betekenen voor
mensen in nood.
We hebben gekozen om steun te bieden aan de
bevolking van Jemen. Op de website van het Rode
Kruis staat daarover meer informatie. De gestarte
inzamelingsactie van lege flessen kan nog versterkt
worden. De bigbag met lege statiegeldflessen bij de
hoofdingang raakt weliswaar steeds voller, maar er
kan nog veel meer bij! Wellicht heeft u gemerkt dat er
in het nieuws steeds meer aandacht is voor de
noodlijdende bevolking van Jemen. U helpt toch ook
om onze bijdrage aan het Rode Kruis zo hoog mogelijk
te maken? En als u geen lege flessen kunt aanleveren,
mag een donatie in de vorm van contant geld ook! Er
staat een collectebus bij de hoofdingang.
Alvast heel hartelijk dank!

Sinterklaas op school
Het is bijna zover!! Nog een paar nachtjes en dan
komt Sint
tijdens
pakjesavond
thuis en
natuurlijk
ook precies
op 5
december op
school!
Vanaf 3 december kunnen de surprises van de
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 in de Octopus
geplaatst worden. Kom maar eens kijken naar de
meest prachtige en originele creaties! We hopen dat
iedereen extra zijn best doet, want dat is leuk om te
geven maar ook om te krijgen.
En dan is het zover op wo. 5 december. Staan jullie
klaar om 08.10 uur op het schoolplein en ouders op de
stoepen? Om 08.20 uur ontvangen we de Sint met zijn
gevolg, als opstart naar een geweldig feest. De
kinderen hoeven geen drinken mee te nemen. Dat
wordt verzorgd. De bovenbouw mag nog wel eigen
fruit meenemen. Voor de onderbouw is alles verzorgd.
Om 12.30 uur gaat zoals gewoonlijk de school uit maar
nu vast met overenthousiaste kinderen, vol verhalen
over een gezellige morgen!
Vol verwachting klopt ons hart…………………………

Pret met Pietenplaatjes
Hoe het kan, weten we nog steeds niet, maar we
hebben nu al een aantal keer een dikke envelop
gevonden. In die envelop zitten steeds Pietenplaatjes.
We hebben er al heel veel. Sommige kinderen hebben
zelfs een paar dubbele of zelfs 4 of 5 keer dubbel!
Afgelopen dinsdag zijn we erachter gekomen dat de
plaatjes heel handig zijn om de nieuwe Pieten te leren
lezen. We hebben er nu ook leesplankjes bij. Als de
Pieten bij ons op school komen, kunnen wij ze al een
heleboel letters leren, want ons klankenbord raakt
voller en voller. We hebben al heel veel letters geleerd
en kunnen al heel veel woorden en verhalen lezen!

De Plusgroep van groep 3

Peuterpraat
Wist u dat?
-Er in de houten klompjes voor
ons allemaal wat lekkers zat?
-In de kleihoek wij druk bezig
zijn met pepernoten maken?
-In de klas we lekker veel
verkleedkleren hebben om
onszelf om te toveren tot een
piet of ware sint?
-Op muziek wij heerlijk aan het
Schrijfdansen zijn met de handen in een mengseltje
van verf & lijm.
-Er ‘s ochtends een heerlijk haardvuurtje bij ons in de
klas brandt?
-Wij heerlijk aan het dansen zijn op vrolijke
pietenmuziek?
-Onze klas heel lekker ruikt, omdat we pepernoten
hebben gebakken? Mmmmmm.....wat waren ze lekker
gelukt!!
-We een hele mooie pietenmuts hebben gemaakt die
we op doen tijdens ons sinterklaasfeestje?
-We heel veel zin hebben in het feestje en dat het echt
heel leuk gaat worden?

In de Plusgroep van groep 3 lijkt het wel de
omgekeerde wereld. De afgelopen keren stelde juf
geen vraag, maar noemde ze alleen het antwoord. De
kinderen moesten er dan een vraag bij bedenken. En
dat viel niet mee! Een antwoord was bijvoorbeeld:
‘Zeven pepernoten’. Bedenk daar maar eens een
vraag bij! En welke vraag zou passen bij het
antwoord: ‘De stoomboot van Sinterklaas’?
Al denkend kwamen we tot de ontdekking dat een
vraagwoord (bijvoorbeeld wie-wat-waar-hoeveel) ons
op weg kon helpen. Dat was echt goede
hersengymnastiek!

Groep 7
We zijn begonnen met de kerstmusical! Heel
spannend. Iedereen heeft zijn rol gekregen. We
hebben de eerste oefenronde gedaan en de liedjes
allemaal een keer geoefend. Nu moeten we allemaal
flink oefenen zodat we het straks voor de ouders qua
tekst en het spel helemaal uit ons hoofd kunnen
spelen. We hebben er erg veel zin in, want het is een
grappig stuk om te spelen. Hopelijk vinden de ouders
het ook leuk!

Inbraak opgelost
In een eerdere nieuwsbrief meldden we dat de school
onaangenaam getroffen werd door inbraak en
vandalisme. Nu kunnen we met opluchting melden dat
er een verdachte in beeld is. Dankzij de
bewakingscamera’s is dit opgelost. De schade is reeds
betaald!

Kleuters
Zie ginds komt de stoomboot….
Hebben jullie hem al gezien? Nee, niet de echte! Die
van ons!
We hebben bij de kleuters een heuse stoomboot
gemaakt die al onze zelf ingepakte cadeautjes kan
vervoeren. En heb je koude handen? Kom ze dan maar
warmen aan onze kachel!
Dan zie je gelijk het Sinterklaaskantoor waar we
oefenen om onze verlanglijstjes te schrijven. Ook de
mijters hangen al klaar voor de grote dag. Wat duurt
wachten lang!!!
Pepernotengroetjes van de Bijengroep.

Oud papier
De vaders van onderstaande kinderen worden
verwacht op de komende oud papierronde
22 december
Ido Z (T)
Giel v.d.B
Jikke J
Anouk van L
Floor O.
Als u verhinderd bent, probeer dan tijdig te ruilen met
een ander, zodat het voor iedereen ook een klusje
blijft. Dat voelt u ook direct in de portemonnee,
dankzij de lage ouderbijdrage van de oudervereniging,
in relatie tot andere scholen.

Klussenteam
Zaterdag 1 december komt klussenteam 1 o.l.v.
Pascal Ogink weer in actie. Op de
schoolkalender staat een foutieve
zaterdag vermeld. (za. 24 november). Op
1 december zijn er weer plenty klussen te
doen. Daar zijn we altijd erg blij mee.

Kaasboerderij Heileuver
We zijn daar met groep 5 geweest voor IPC. Omdat we
het over het thema: “Wat eten we vandaag” hebben.
Het was heel leuk en heel leerzaam bij de Heileuver.
Ze hebben heel veel machines maar ze hadden geen
melkrobots . Wel machines waar je kaas mee maakt.
En ze hadden natuurlijk heel veel kaas. De kaas was
heel lekker en ze hadden ook zwarte kaas. En ze
hadden ook kaas waar geen zout in zat. En pizzakaas!
En ze hadden ook rechthoeken kaas. We mochten ook
nog een paar kazen proeven. Daarna mochten we ook
nog naar de koeien. We hebben er veel gezien! Nu
gaan we op school verder werken over o.a. de
kaasboerderij.

Peuteropvang in de middag?
De peutergroepen in de ochtend worden zeer druk
bezocht. In de middaguren kunnen de peuters ook
blijven voor extra opvang. Dat begint voorzichtig op
gang te komen. Ideaal voor ouders die bv. de eindtijd
willen laten aansluiten bij de schooltijd maar ook
wanneer er meer uren gewenst zijn, behoort dit tot de
mogelijkheden. Als u belangstelling heeft, loop eens
binnen bij Mariëtte en kom overleggen.

Ontruimingsoefening
Vandaag met de hele school een ontruiming geoefend.
Dat liep gesmeerd! In een razend tempo was de school
leeg, verzegeld en konden de groene kaarten getoond
worden, als sein dat de groepen compleet waren. Ook
de peuters deden het voorbeeldig. Parmantig liepen
ze aan het ontruimingskoord mee naar buiten. Geen
centje pijn! Juist in deze tijd is het goed om te oefenen
want we bakken wat af met die pepernoten.

December
Za. 1 dec.
DI. 4 dec.
WO. 5 dec.
WO. 19 dec.
VR. 21 dec.

Januari 2019
Za. 5 jan.
Ma.7 jan.
Ma. 14 jan.

De volgende Nieuwsbrief
Één keer per 14 dagen komt de nieuwsbrief uit. We
gebruiken het ons bekende mailadres. Echter als uw
gegevens wijzigen (bv. ander mailadres of geen brief
ontvangen) dan is het handig om dit te melden aan;
directie.heilighart@catent.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op;
Vrijdag 14 december 2018

Klussenteam 1
MR vergadering
Sinterklaasfeest op school
Kerstviering op school
Alle kinderen om 12 uur vrij
Start kerstvakantie
t/m vr. 4 jan.

Do. 17 jan.
Wo.23 jan.
Do.24 jan.
Vr. 25 jan.
Wo.30 jan.

Klussenteam 2
1e schooldag in 2019
Studiemiddag alle kinderen
vrij om 12 uur
Zorgmarkt voor ouders
Nationaal voorleesontbijt
Open huis Carmel College
Open huis Carmel College
Thema peuterouderavond

Februari
Di. 5 febr.
Wo.6 febr.
Do. 7 febr.
Do. 7 febr.
Vr. 15 febr.
Vr. 22 febr.
Za.23 febr.

Verwijzingsgesprekken gr. 8
Verwijzingsgesprekken gr. 8
Verwijzingsgesprekken gr. 8
Winterrapport
Start voorjaarsvakantie
Laatste dag voorjaarsvakantie
Klussenteam 3

